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1.  Resumo 

Esta pesquisa aborda um estudo realizado sobre o uso de ferramentas e 

tecnologias, gratuitas, hoje disponíveis para a elaboração de cursos da modalidade 

Ensino a Distância, as quais possibilitam a aplicação da Teoria das Inteligências 

Múltiplas de Howard Gardner. A pesquisa busca demonstrar, através da capacitação 

de tutores EaD, onde podem ser empregadas ferramentas que, devido à atual 

evolução tecnológica, tornam-se cada vez mais interativas, possibilitando a 

aplicação da teoria de Gardner e que é possível criar um curso oferecido a distância, 

de qualidade igual ou superior aos presenciais, rompendo, assim, algumas barreiras, 

dentre elas, o preconceito que hoje existe com relação a cursos desta modalidade. 
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2. Introdução  

Devido à grande concorrência enfrentada hoje no mercado de trabalho, a sociedade 

busca cada vez mais por meios para se preparar e enfrentar tal situação. Em meio a 

esta busca, uma categoria de ensino se sobressai, o EaD (Ensino a Distância) 

tornou-se um forte aliado para muitos profissionais em diversas áreas de atuação, 

mostrando-se um meio rápido e eficiente para se conquistar o conhecimento. 

A educação a distância está se transformando, de uma modalidade complementar ou 

especial para situações específicas (cursos técnicos, educação de jovens e adultos), em 

referência para uma mudança profunda na educação como um todo. É uma opção importante 

para cursos de curta e longa duração, para os vários níveis de ensino, para a educação 

formal e informal, a educação continuada, a profissional e a corporativa. (MORAN J. M, 05 de 

Janeiro de 2012). 

Porém, com o aumento da demanda, os cursos oferecidos acabam por ter uma 

queda considerável na qualidade, sendo hoje poucas as instituições que têm um 

curso de qualidade reconhecida. Isto ocorre devido à dificuldade existente no 

relacionamento entre conteúdo e ferramentas (tecnologias), aliadas ao uso de 

metodologias que já não atendem às necessidades dos alunos. Existe uma carência, 

pode-se dizer até mesmo uma barreira, no que diz respeito ao relacionamento entre 

tutores e as tecnologias.  



Portanto, este trabalho visa demonstrar, através de um estudo de caso, no qual 

professores de uma instituição de ensino superior foram submetidos a um 

treinamento voltado para as novas ferramentas e metodologias de EAD, que a 

capacitação de tutores pode fazer diferença e trazer resultados positivos quanto à 

qualidade oferecida em cursos utilizando esta metodologia, eliminando, assim, esta 

barreira existente entre professor e tecnologia. 

 

3. Objetivos 

Demonstrar, através dos resultados de um estudo de caso, que a capacitação para o 

uso de novas ferramentas e metodologias para EAD podem fazer grande diferença 

quando se diz respeito à qualidade dos cursos oferecidos através deste meio. 

Removendo, assim, as barreiras que hoje tanto dificultam a qualidade do ensino a 

distância no país. 

 

4. Metodologia 

Para o desenvolvimento do projeto foram realizadas pesquisas bibliográficas e de 

campo, por meio de livros específicos, apostilas (para as ferramentas), entrevista 

através de questionários com professores e profissionais que atuam na área e 

também com os professores que participaram do curso. Conta ainda com a 

participação em congressos, tendo estes como tema a educação a distância.  

 

5. Desenvolvimento 

Este trabalho é baseado na experiência de seu idealizador e profissionais que atuam 

na modalidade de ensino a distância, que, por sua vez, verificam que esta 

modalidade de ensino enfrenta atualmente, como uma de suas maiores dificuldade, 

a falta de preparo de seus tutores para que possam oferecer cursos de qualidade e 

assim satisfazer o mercado. Essa falta de preparo é dada em sua maior parte pelo 

limitado relacionamento com as tecnologias hoje disponíveis, aliada a uma 

metodologia ultrapassada que já não satisfaz as necessidades dos estudantes. 



Assim sendo, foram realizadas pesquisas bibliográficas e de campo para que os 

dados fossem compilados e o curso idealizado e aplicado. 

 

6. Resultados preliminares 

Com o curso em andamento, verifica-se um grande entusiasmo por parte dos 

professores/tutores ao conhecer, entrar em contato pela primeira vez e utilizar de 

maneira efetiva as ferramentas e metodologias apresentadas. Com a aplicação da 

Teoria das Inteligências Múltiplas, observa-se ainda que existe uma significativa 

redução na dificuldade comumente encontrada por alunos no decorrer do curso, pois 

este atende a vários tipos de necessidades de cada aluno individualmente.  

Espera-se que, ao final do curso, os alunos estejam totalmente aptos à atividade de 

tutoria via EaD, conhecendo as novas ferramentas e metodologias e aplicando 

ambas em sua atividade, de forma a tornar o processo de ensino/aprendizagem a 

distância algo efetivamente produtivo. 
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